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Editorial
Arriba Festa Major, el carrer és de tots i totes!

La Festa Major 2016 aposta
més que mai pel carrer com
a espai de trobada, de rei-
vindicació i de revolta. Serà
als carrers de la vila on es
viurà la revisió històrica de
la Nit del Tapapous i també
serà al carrer, davant la Font
de Sant Domingo, on en-
guany escoltarem el Vot de
Poble en veu de l’alcalde
d’Argentona. D’aquesta ma-
nera el govern fa efectiu
l’acord de laïcitat aprovat fa
un any.
Però donar aquest espai cen-
tral al carrer també implicar
assegurar-se que tothom
s’arremanga a cuidar l’espai
i a respectar a l’altre. En
aquest Cap de Creus us

opinióOPINIÓ
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expliquem que s’han pres
mesures per tal de millorar
les afectacions veïnals de
Garrinada i també que es
durà a terme una primera
experiència, en forma de
campanya informativa i pre-
ventiva sobre la violència de
gènere en l’àmbit festiu.
L’espai públic també és el
protagonista del reportatge
que obre aquest butlletí i que
confronta opinions al voltant
de la decisió del Ple de juny
de retirar el monument fran-
quista de les escales de l’es-
glésia. Justament un dels ar-
guments dels partidaris
d’aquesta acció es basa en
la llei de la memòria històri-
ca que empeny els municipis

a treballar per a l’abolició de
la simbologia feixista en
l’espai públic.
I finalment, és al carrer on
hem vist desfilar, un any més,
terrissaires, ceramistes i pas-
sejants durant la celebració
de la segona edició d’Argillà,
la renovada Fira Internacio-
nal de Ceràmica i Terrissa.
Tot i que no s’han recuperat
les xifres de visitants de les
edicions en què fira i festa
compartien dates, sí que s’ha
tornat a veure ple l’aparca-
ment provisional de la ronda
i també han marxat contents
alguns dels artistes d’altres
països que han vingut a
visitar-nos.
Esperem que el seu somriure

sigui un bon auguri, com el
que us fem arribar des
d’aquestes pàgines tot
esperant que la Festa Major
us suposi, de nou, moments
de màgia, retrobament i
felicitat. Bona Festa Major!
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Tornem a tenir la Festa
Major aquí i toca celebrar-
ho com cal. Dies festius
plens d’actes i activitats, de
nits llargues, de cercaviles i
concerts, obres de teatre i
un llarg etcètera de
moments que ens fan
oblidar per uns dies la
rutina del dia a dia.
La Festa Major no està
exempta de canvis, entre els
quals el més important és
la recuperació d’uns fets
transcendentals per la
història del poble com són

opinióOPINIÓ

De festes i tradicions

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

Bona Festa
Major,
bones
vacances i
gràcies a totes
les entitats
i voluntaris
que fan
possible que
la festa sigui
un èxit

els fets de la nit de Tapa-
pous. La recuperem de
manera lúdica, per recordar
que som un poble viu i que
recordem totes les nostres
tradicions, a la vegada que
van evolucionant amb el
temps. També ho fa el vot
del poble, que enguany no
es farà dins l’església sinó
a la font de Sant Domingo,
un lloc on serà molt més
visible, alhora que avancem
cap a la laïcitat de les
institucions públiques.
I és que les tradicions, per
assegurar-ne la seva super-
vivència, cal fer-les evolu-
cionar. El com ja és qüestió
oberta de debat. Però
pensem en totes les tradi-
cions que trobem repartides
en el nostre calendari: què
significava Setmana Santa
abans i què és ara, per no

parlar de les festes de
Nadal o la Quaresma.
L’evolució de les tradicions
és una condició sine qua
non per la seva existència, i
en trobarem molt poques
que no hagin patit modi-
ficacions per anar a millor.
També és el cas del canvi
recent que es va fer
separant la fira de ceràmica
Argillà de la Festa Major i
la festa del càntir, que cada
any que passa sembla que
es referma que l’aposta va
ser encertada. La fira de
ceràmica recupera els
nivells de públic anteriors i
la Festa Major també se’n
veu beneficiada al guanyar
espais.
En qualsevol cas, vull
aprofitar aquestes línies per
desitjar a tothom una molt
bona Festa Major i que us

ho passeu molt bé, desitjar
unes bones vacances i
agrair a totes les entitats i
voluntaris que fan possible
que la festa sigui un èxit.

Visca la Festa Major!

Imatges
guanyadores
del concurs
de postals del

IX Festival
de Fotografia
Alfons Güell
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El Ple de juny  va aprovar retirar de
l’espai públic el monument franquista
situat a les escales de l’església. La
moció va ser aprovada per l’equip de
govern (CUP, ERC, PSC i ICV) però va
tenir els vots contraris de Tots per
Argentona (TxA) i l’abstenció del
regidor del PP. TxA va intentar revocar
l’acord, sense èxit, al ple de juliol. El
text de la moció, presentada per ERC,
contempla que un cop treta,
l’escultura es conservi per «si s’escau
museïtzar-la en el futur, en un espai
de memòria històrica» i encarrega a
la Comissió de la Memòria Històrica
d’Argentona que «lideri el debat
públic per tal de determinar com i on
recordar totes les víctimes de la Guerra
Civil i la posterior repressió
franquista», a més de definir «el futur
de l’espai de l’actual monument».
El primer tinent d’alcalde
d’Argentona, i ponent de la moció,
Pere Móra (ERC), va explicar que un
cop es tregui, el monument es
guardarà en un magatzem municipal,
però no va poder precisar quan es farà
efectiva la seva retirada. «Serà al més
aviat possible, però s’ha de treure
sense fer-lo malbé», va subratllar.
La regidora de TxA, Assumpta Boba,
es va mostrar partidària de traslladar
el debat a la ciutadania i va instar el
govern a retirar la moció «per
reconduir el tema». «La població hi
hauria de dir alguna cosa», va
manifestar Boba, que va recordar que,
tot i que l’origen del monument és
franquista, ja que es va instal·lar
després de la Guerra Civil, anys
després de la dictadura s’hi van fer
canvis per recordar «un fet que no s’ha
d’esdevenir», tal com resa l’actual
inscripció que hi ha a l’escultura. Per
la seva banda, el regidor del PP,
Francisco Fragoso, també es va
mostrar partidari que es retirés la
moció «per poder debatre-ho».

El Ple aprova retirar de l’espai 
Es guardarà en un magatzem, s’estudiarà museïtzar-lo i la Comissió de la Memòria
Històrica haurà de proposar què es farà en el lloc on és ara.

En les intervencions del públic, al final
de la sessió plenària, també es va fer
palesa la disconformitat amb la decisió
de treure el monument i es va reclamar
que «el debat es traslladi a la ciutada-
nia». Finalment, i després d’escoltar les
opinions dels assistents, l’alcalde d’Ar-
gentona, Eudald Calvo (CUP), va voler
posar fre a la situació creada. «Som go-
vern i hem de governar i treure aquest
monument també és democràtic», va
manifestar.

Recollida de signatures en
contra de la decisió

Durant el ple de juliol TxA va intentar,
sense èxit, revocar l’acord de ple
insistint en la necessitat que la decisió
se sotmetés a una consulta ciutadana
i, per tant, el govern hagués d’explicar
prèviament quins eren els seus
arguments. La formació liderada per
Pep Masó va recolzar aquesta petició
en les més de 500 signatures que es
van recollir per tal d’aturar la retirada
del monument.

El Memorial Democràtic
recolza la decisió

El Memorial Democràtic, institució
pública que té per missió la
recuperació, la commemoració i el
foment de la memòria democràtica a
Catalunya, recolza la decisió del
govern d’Argentona de retirar el
monument franquista de les escales
de l´Església. Josep Cruanyes,
advocat i historiador maresmenc que,
entre altres càrrecs, ostenta la
presidència de la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics, és membre de la
Comissió de la Dignitat i representant
de l’Institut d´Estudis Catalans al
Consell Assessor del Memorial
Democràtic. «Tots hauríem d’estar
convençuts, com passa a qualsevol
país, que els símbols franquistes han
de ser retirats de la via pública».
Cruanyes considera que els canvis
efectuats en el monòlit a finals dels
70 no esborren l’origen del monument
i, de fet, posa en qüestió la possibilitat
que els monuments franquistes siguin

El monument pocs dies abans de ser retirat. (MRM)
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públic el monument franquista
reinterpretables. «El procés que ha
seguit aquest monument demostra la
situació anòmala de la transició quan,
el que s’hauria esperat amb el
restabliment d’un règim democràtic
hauria estat la retirada de forma
directa i clara de tota la simbologia
franquista».
Per altra banda, el fet que el monòlit
tingui forma de creu no ha de suposar
cap greuge per als cristians. «L’Església
d’avui va lligada a la democràcia i,
per tant, s’ha de desmarcar d’aquesta
història d’adhesió al règim que va
tenir. Els mateixos creients haurien de

«El monument no s’hauria de
treure perquè la gent ja l’ha assumit»

Josep Lladó va ser el primer regidor de cultura de la
democràcia a Argentona i és l’autor de les dues frases que
es van escriure al monument franquista amb l’objectiu de
convertir-lo en un monument per a tothom: «En aquell primer
ajuntament del 1979 no hi havia ningú franquista. Vam
entrar amb molta il·lusió perquè teníem la possibilitat de
fer allò que havíem estat somniant durant tota la dictadura».
Un d’aquests somnis era eliminar dels carrers noms com
José Antonio, Calvo Sotelo, Generalísimo...  «Canviar les
plaques era una de les meves dèries i l’altra era la inscripció
del monument, a mi també em feia nosa». Va ser Lladó qui
va proposar la seva modificació al Ple Municipal i aquest
ho va aprovar. «El text el vaig escriure jo mateix amb l’ajuda
de la Quica Albert».
37 anys després, Josep Lladó no entén que el Ple decideixi
retirar-lo i ha estat un dels promotors de la recollida de
signatures en contra de la decisió. «El monument no s’hauria
de treure perquè la gent ja l’ha assumit. Els signes franquistes
es van eliminar l’any 79 i la seva dedicatòria va dirigida
tant als morts del cantó republicà com als del cantó
franquista».
Considera que l’Ajuntament hauria haver consultat la decisió
de retirar el monument a tota la ciutadania. Tanmateix,
admet que el Ple té el dret de prendre aquesta decisió i que
ningú els ho pot retreure. «Per la meva part, com a ciutadà
que no pertanyo a cap partit, no el trauria i he fet tot el
possible per captar gent que pensés com jo. Però si el
treuen... no m’hi posaré cap pedra al fetge».

Josep Lladó

Les restes d’un monument
franquista a Argentona

Amb la victòria franquista es van erigir monuments a totes
les poblacions en homenatge a les víctimes només dels
vencedors de la G. C.  El lema era a «A todos los caidos
por Dios i por España». Aquests foren construïts per ordre
de Franco i amb el  beneplàcit de l’església o del
nacionalcatolicisme. Havien guanyat la guerra i van
reprimir, liquidar i esborrar impunement els qui van voler.
Quan va arribar  la democràcia un grup de gent
d’Argentona, amb el suport de l’Ajuntament, van treure
els símbols franquistes del monument, menys el de la
creu, amb la voluntat que fos un     monument a totes les
víctimes des de 1936 fins a 1975. Altrament no la podem
considerar-la una decisió per tota la vida.
Quan en la legislatura passada es van fer els DVD de
Memòria Històrica, es va parlar de fer un espai de
memòria democràtica a totes les víctimes. El 2009 Dosrius
va inaugurar un nou monument a les víctimes de la guerra.
En Julià Lladó, membre del Centre d’Estudis Argentonins
i germà d’un republicà afusellat pel franquisme, em va
dir: això és el que hem de fer, recuperar la memòria
democràtica de la guerra per Argentona.  Mai s’hi va
sentir identificat amb el nou format.
Segons la llei de Memòria Històrica del 2007, els
ajuntaments poden decidir retirar un monument
franquista. De totes maneres, benvingut el debat i
benvingudes les idees que vulguin aportar solucions.
Parlant és com es resolen les coses en democràcia. Però
tinguem en compte que el franquisme és un tema molt
seriós.

Margarida Colomer

ser els primers interessats a desfer
aquest lligam».

La Parròquia demana que
es respecti la visió de la
capella de Puig i Cadafalch

Però la Parròquia ha evitat entrar
obertament en la polèmica. El
mossèn Àlex Marzo     considera que
no ha de fer cap valoració de la
retirada perquè el monument es
troba fora de l’església i no hi té
«cap relació». «Hi ha moltes coses

amb forma de creu, la creu no
només ens la podem atribuir els
cristians».  Tot i així, no s’està de
lamentar que «en el debat generat
al voltant d’aquest monument s’han
fet afirmacions que han ofès el
sentiment religiós».
Pel que fa al futur de l’emplaçament,
demana que el govern tingui cura a
l’hora de tornar a omplir aquell
espai. «No em semblaria bé posar-
hi una altra cosa que empastifés la
visió de la capella Puig i Cadafalch,
cal salvaguardar el patrimoni cultural
i artístic de la vila».

L’OPINIÓ...
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«La nit de tapar pous» (*) es remunta
a l’any 1883 quan, d’un dia per
l’altre, la Font de Sant Domingo va
deixar de rajar. Segons sembla les
causants que la font s’assequés havien
estat unes obre realitzades al carrer
Sant Ferran amb l’objectiu de fer
arribar l’aigua dins les cases. La
situació va indignar els veïns d’altres
punts d’Argentona fins a tal punt que
una nit van entrar per la força a les
cases del carrer Sant Ferran a tapar
els pous que havien fet. El crit de ràbia
d’aquella nit va ser: «A tapar pous! A
tapar pous!»
Expliquen els historiadors que aquella
petita revolta no va servir per retornar
l’aigua a la Font de Sant Domingo,
però va crear un gran rebombori al
municipi. De fet, per retornar l’aigua
a la font de Sant Domingo es va haver
de buscar una veta d’aigua més

profunda i es va traslladar la font de
peu del carrer fins on és ara, sota les
escales.
Aquella nit de revolta popular s’ha
traslladat al programa de Festa Major
en forma d’un joc de rol que
s’allargarà del 3 al 6 d’agost, per tot
Argentona, i que s’anomenarà
«Batalla dels Tapapous». Els partici-
pants s’hauran d’eliminar, els uns als
altres, mullant-se amb xeringues fins
que només quedi un sol jugador.
També són novetat del programa la
celebració d’una petita fira de cervesa
artesana que s’espera que contribueixi
a dinamitzar l’oferta comercial de les
tradicionals fires d’alimentació i
artesania, i la transformació del castell
de focs del dia 4 en un piromusical. A
més, enguany tothom qui ho vulgui
podrà comprar el barret i la samarreta
de la Festa Major.

El Vot de Poble esdevé laic

El tradicional Vot de Poble es modifica
en virtut de l’acord de Ple -pres fa un
any- sobre la laïcitat de l’administració
pública. L’acte es trasllada al davant
de la Font de Sant Domingo i es durà
a terme just després de la celebració
de l’ofici i la benedicció de les aigües.
La intenció de l’Ajuntament és que el
nou Vot de Poble tingui un caire
solemne i sobri i protagonitzat pel
discurs que pronunciarà l’alcalde.

Una Garrinada més segura
i més cívica

La Garrinada també incorpora canvis
pactats per la comissió bilateral
formada per l’Ajuntament i el propi
col·lectiu per tal de superar els
problemes detectats en la passada
edició. En primer lloc, s’ha decidit una
nova orientació de l’escenari dels
concerts per tal de separar el so i
l’activitat dels edificis de la MOPU, una
de les zones més damnificades per la
celebració de la festa jove. Hi haurà
més lavabos, més seguretat i un espai
d’accés molt més ampli per evitar
aglomeracions. També se separarà
l’accés a la garrinada de l’accés a la
fira d’atraccions que se situarà al
camp de futbol de sorra. Pel que fa a
la caipirinyada, una de les propostes
que havia rebut més crítiques pel
descontrol d’alguns dels participants,
s’ha decidit endarrerir l’hora d’inici i
oferir la possibilitat de menjar en el
mateix espai en parades mòbils.
Una altra novetat que afecta
especialment el públic jove de la Festa

A tapar pous! A tapar pous!
La incorporació d’un joc de rol basat en el fet històric de la Nit del Tapapous és la
principal novetat de la Festa Major 2016. També hi ha canvis en el format del Vot de
Poble, l’organització de Garrinada, la transformació del castell de focs d’artifici en un
piromusical i la incorporació d’una fira de cervesa artesana acompanyant les fires
comercial i d’artesania. Sis dies de festa, de l’1 al 6 d’agost, que són possibles pel
treball conjunt entre l’Ajuntament, les entitats, les associacions i els voluntaris.

Representants del Consistori i l'Església anant plegats a la benedicció de les aigües. (MC)
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Major és la incorporació de dues
campanyes preventives. Per una
banda, una campanya de
prevenció de violència de gènere
als espais festius i, per l’altra, una
campanya de prevenció de consum
de drogues.
La millora de la seguretat també
afectarà la mobilitat amb
l’ampliació de l’oferta del transport
públic. El consistori ha pactat amb
l’empresa Sagalés una millora
notable del servei d’autobús
nocturn amb l’objectiu que les
persones que vénen de poblacions
veïnes optin, cada cop més, per
deixar el cotxe a casa. D’aquesta
manera, la nit del 3 d’agost hi
haurà autobusos entre Argentona
i Mataró, un cop cada hora des de
les 11 de la nit i fins a les 6 del
matí. Les nits del 4, 5 i 6 d’agost la
freqüència dels viatges
s’incrementarà cada mitja hora.
Pel que fa al cartell, aquest any
s’organitza en tres nits
«temàtiques», ja que tots els grups
d’una mateixa nit estaran inscrits
dins un mateix corrent musical. Així
la primera nit  estarà marcada pel

rap combatiu
amb «Lágrimas
de Sangre» i
«Aspencat». La
segona nit estarà
dedicada a l’estil
més característic de
Garrinada, amb el
mestissatge, amb
«Muyayo Rif» i «Esne
Beltza» que és un
dels grans del cartell
d’aquest any, ja que
són bascos i gairebé
mai toquen a Ca-
talunya. Finalment
l’última nit estarà
dedicada a l’elec-
trònica amb Raska,
amb dos membres
argentonins, «Atupa» i
«The Zombie Kids» que
són el gran cap de
cartell, ja que són un duo
de DJ’s habituals en
festivals i que, per primer
cop, es podran veure en
una festa major. Com l’any
passat totes les nits es
tancaran amb DJ’s.

(*) Jaume Clavell en el seu llibre «La
Xarbotada» fa una descripció detallada sobre

els fets històrics de la Nit de Tapar Pous.
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El llistat dels 10 projectes finalistes dels
Pressupostos Participatius es va tancar
el dijous, 14 de juliol, en una taula
final celebrada al Saló de Plens. Era
el penúltim capítol d’un procés
participatiu que culminarà a la tardor
-entre finals de setembre i principis
d’octubre- amb una consulta
ciutadana en què hi podran participar
tots els empadronats al municipi
majors de 16 anys i que definirà els
projectes que finalment s’inclouran en
la dotació de 500 mil euros del
pressupost municipal 2017, que el
govern ha obert a participació
ciutadana.
La taula final venia precedida per les
reunions mantingudes per cinc grups
ciutadans que van debatre i
seleccionar les propostes més
interessants entre les més de 250 que
es van fer arribar a l’Ajuntament.

Pressupost participatiu:
10 projectes a consulta
Els argentonins escolliran la propera tardor, a través d’una consulta popular, els
projectes que es duen a terme a partir del primer procés de Pressupostos Participatius

Proposta

Remodelar
pavelló antic

Camins
escolars segurs

Millora eix
comercial

Projecte plaça
de Vendre

Programa de
cursos formatius

Marge esquerre
riera d’Argentona

Actuació

Substitució de la coberta actual i dels laterals de xapa metàl·lica, i repintat de
l’estructura metàl·lica

Millora de l’accessibilitat i seguretat de la via pública i camins entorn dels
centres escolars

Millora, condicionament i embelliment de l’espai públic a la zona comercial
de Carrer Nou, General Llauder, Doctor Samsó i Joan XXIII

Elaboració de projecte tècnic per a la remodelació de la plaça de Vend

Programa anual de cursos i tallers de formació ocupacional i lúdics per a
joves i adults, aprofitant les instal·lacions dels equipaments educatius
municipals fora de l’horari escolar

Recuperació i impuls d’aquest espai, arranjant el camí i instal·lant-hi mobiliari
urbà

 Pressupost

350.000 euros

180.000 euros

365.000 euros

35.000 euros

121.000 euros

121.000 euros

 Els projectes finalistes

Els assistents a la Taula Final del Pressupost Participatiu. (SF)
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Els infants tenen la paraula
L’Ajuntament d’Argentona es proposa crear El Consell d’Infància, un consell sectorial
per a la participació dels nens i nenes sobre els assumptes de la vida del municipi que
els afecten.

Font Picant

Parcs Infantils

Condicionament
de voreres

Projecte piscina
municipal

Adequació i impuls de la Font Picant, amb la instal·lació de zona de pícnic
amb taules i bancs, lavabos i altres serveis. Habilitar la zona de
l’embotelladora amb serveis bàsics (aigua, llum) per a poder celebrar activitats
i esdeveniments públics i particulars.

Arranjament de places públiques, substitució i renovació de jocs infantils

Millora de l’estat i accessibilitat de les voreres de la via pública

Elaboració de projecte tècnic per a l’estudi d’una solució d’ús de la piscina
municipal durant tot l’any (coberta, climatització o una altra)

180.000 euros

180.000 euros

121.000 euros

80.000 euros

L’àrea de participació no s’atura i
prenent com a marc les tesis defen-
sades pel pedagog italià Francesco
Tonucci, ja fa mesos que treballa amb
el suport de la Universitat de Barcelona
i la Diputació per crear un Consell
Municipal d’Infància. La proposta ja
va obtenir el vistiplau unànime del Ple
Municipal, el passat juliol, i ara les
àrees de participació, serveis socials i
educació treballen un reglament amb
la intenció que el Consell es pugui
posar en marxa a la tardor.
El Consell d’Infància de l’Ajuntament
d’Argentona serà un consell sectorial
estable per a la participació dels nens

i nenes com a ciutadans i ciutadanes.
Les funcions d’aquest òrgan seran,
evidenciar la democràcia participativa
i representativa de tots els sectors de
població, treballar en projectes que
encarregui l’Ajuntament o el mateix
Consell i consolidar un espai on els i
les representants de la infància puguin
traslladar a l’Ajuntament totes les
necessitats, propostes i queixes que els
facin arribar els membres dels seus
grups de referència.
Formaran part del Consell d’Infància
una representació dels nens i nenes
d’entre 10 i 12 anys d’Argentona. Es
procurarà que aquesta representació

sigui sempre paritària. El procés per
a l’elecció dels membres es durà a
terme durant el mes d’octubre a les
escoles.
El Consell funcionarà sense interrup-
cions i es trobarà mensualment en
dependències municipals i fora de
l’horari escolar. Les sessions de treball
seran de caràcter intern, tot i que els
nens i nenes interessats a assistir-hi
podran sol·licitar la seva participació.
La intenció és que l’acte de constitució
sigui públic i es dugui a terme fora de
l’horari escolar amb la participació de
tot el Consistori, al voltant del 20 de
novembre, Dia Universal de l’Infant.

Quan i com es
durà a terme?

En la consulta que es durà a terme
a la tardor, cada veí podrà escollir
un màxim de tres propostes i els
haurà d’atorgar de tres a un punt
per ordre de preferència (entenent
que es dóna tres punts a la més
important i un a la menys).

La consulta ciutadana

De quines maneres es podrà
votar?

Es podrà participar a través d’una
aplicació web facilitada per la
Diputació de Barcelona, o bé
dipositant la butlleta de votació a
l’urna que s’instal·larà a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament d’Argentona.

Quants projectes es podran dur
a terme?

El resultat de la votació determinarà
l’ordre de les propostes. Aquelles
que obtinguin més puntuació
s’inclouran en el proper pressupost
municipal fins a completar la
quantitat de 500.000 mil euros
destinats al procés participatiu.
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coses de la vilaCOSES DE LA VILA

«Tot el que hem aconseguit, ho heu fet vosaltres»
Lluís Llach omple la plaça Nova convidat per l’ANC

Esclat de la Diada de la Flor

El cap de setmana del 4 i 5 de juny Argentona es va vestir de color i alegria de la mà d’una nova i exitosa Diada de la
Flor, que va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu de la vila. A banda de les fantàstiques catifes i
creacions florals que van omplir els carrers, la plaça Nova va ser l’escenari de diverses activitats acompanyades de
parades del comerç local. Podeu veure imatges d’aquest cap de setmana a la galeria de l’Ajuntament a Flickr i al
Facebook de Ràdio Argentona

El diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, va omplir el 9 de juny la plaça
Nova d’Argentona en una xerrada col·loqui convocada per l’ANC. Més
de tres-centes persones van assistir a l’acte que tenia lloc just l’endemà
que el ‘procés’ hagués patit un nou sotrac amb el manteniment de
l’esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per part de la
CUP.
Llach va iniciar la xerrada mostrant-se molt decebut per la situació però,
al mateix temps, no va dubtar a l’hora assegurar amb contundència
que el procés seguiria endavant. Responent a preguntes dels assistents,
els va explicar els passos que s’estan fent per tal de preparar les
estructures d’estats i els va animar a seguir participant d’un procés que
ha fet la gent. «Tot el que hem aconseguit, ho heu fet vosaltres», va dir.

(J
S)
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ERC va ser la força més
votada a Argentona a les
Eleccions Generals del 26J

Esquerra Republicana ser el partit
més votat a Argentona durant les
eleccions generals,  com ja va
succeir al desembre de 2015. La
participació als comicis va caure
una mica menys de cinc punts en
relació a fa mig any, situant-se al
67,61%.
Esquerra i el Partit Popular van ser
els dos partits que van millorar
resultats respecte les eleccions de
desembre. Els republicans van
obtenir 1.463 vots (23,63%), en
segon lloc es va situar En Comú
Podem amb 1.274 vots (20,57%) i
la tercera posició del podi va ser
per a Convergència Democràtica
de Catalunya amb 1.163 vots
(18,78%). El Partit Popular va obte-
nir la quarta posició amb 783 vots
(12.65%), mentre que el PSC-PSOE
va aconseguir 671 vots (10,84%), frec
a frec amb Ciutadans que en va
captar 652 (10,53%).

El carrer Cirés passa a ser
de doble sentit de circulació

El carrer de Cirés, entre els carrers
Bellavista i Mestre Falla, ha passat
a tenir doble sentit de circulació.
Aques t  canv i  es tava inc lòs  a
l’estudi de mobilitat realitzat fa uns
mesos per l’Ajuntament d’Argen-
tona amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Aquesta modificació
viària té l’objectiu de facilitar que
els vehicles utilitzin aquesta via per
sortir del municipi i, per altra ban-
da, es redueixi el volum de circu-
lació per l’interior del barri de
l’Eixample, mil lorant també la
seguretat i la mobilitat entorn de
l’escola Les Fonts.
El canvi comporta la desaparició de
les places d’aparcament del carrer.
L’Ajuntament va difondre els canvis,
prèviament, mitjançant els canals de
comunicació municipals, a més
d’una carta informativa als veïns i
veïnes de la zona.

La ‘carta de llibertat’ d’Argentona

Restaurat un pergamí del segle XV que recull el moment històric
en què Argentona es va alliberar del règim feudal

El «pergamí 436» ha tornat a l’Arxiu
Comarcal del Maresme després del
procés de restauració i conservació al
que ha estat sotmès pel Centre de
Restauració de Béns Mobles de
Catalunya. L’historiador argentoní
Enric Subiñà s’ha encarregat de la
traducció d’aquest document, de 500
anys d’antiguitat, testimoni del procés
d’alliberament del poder feudal que

va viure Argentona i altres municipis del baix Maresme.
El pergamí, que pertany al fons de l’ajuntament de Mataró, és un important
document històric que deixa constància del procés que va viure el territori
central del Maresme durant el segle XV i que va culminar amb l’afranquiment
de la vil·la de Mataró i les parròquies d’Argentona, Cabrera, Premià i Vilassar
i la seva incorporació al carreratge de Barcelona l’any 1485.
L’Arxiu Comarcal, amb la col·laboració dels municipis, ha creat el web
historiacomarcal.ccmaresme.cat que recull una transcripció literal del contingut
del pergamí i de la seva importància històrica. També conté una galeria
d’imatges i una explicació del procés de restauració.

La piscina obre portes
amb 350 abonaments venuts

Després d’una setmana d’obertura especial per a les escoles, el
dilluns 20 de juny va obrir portes la piscina municipal d’Argentona.
L’equipament encara els tres mesos de temporada havent venut
ja 350 abonaments.

Segons Salvador Casas, president de
la Companyia d’Aigües d’Argentona,
la majoria d’abonats són argentonins
però també hi ha ciutadans de
Mataró. El fet d’haver incrementat el
preu de l’abonament per a les
persones no empadronades a la vila
ha estat una de les estratègies de
l’Ajuntament per intentar dimensionar
l’afluència d’usuaris a l’equipament.
«A les piscines hi caben 295 persones,
el que és més difícil és gestionar la
gent que està fora de l’aigua», explica Casas.
Pel que fa a les activitats que es duran a terme a la piscina, l’oferta abraça des
de cursets de piscina a classe d’aiguagim que es programaran en funció de la
demanda. Salvador Casas es mostra satisfet per aquesta proposta i recorda
que la piscina municipal està pensada per ser un espai que vagi «més enllà
del lleure, com un espai esportiu i de cura de la salut».
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Baixa l’atur a Argentona un 10,18%

Les bones dades coincideixen amb la participació del SEMPRE al 25è
aniversari dels Serveis Locals d’Ocupació

Segons ha fet públic l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme,
el nombre d’argentonins que cerquen feina es va reduir el mes de maig en
16 persones. A hores d’ara hi ha 653 argentonins inscrits a les oficines
d’ocupació, una xifra un 10,18% inferior a la de fa un any.
Pel que fa al Maresme, la xifra de persones desocupades a la comarca
s’ha situat a nivells similars als del mes de gener del 2009. El maig es va
tancar amb 28.863 persones inscrites a les oficines d’ocupació. Segons
l’anàlisi fet per l’Observatori, aquestes dades representen una reducció
mensual del 4,24%, un percentatge que s’eleva fins el 10,87% en la
comparativa interanual. La taxa d’atur comarcal, per primera vegada en
molts anys, descendeix al 14,88%. Tot i que el Maresme continua tenint
una taxa d’atur superior a la provincial i la catalana, el descens del nombre
de persones sense feina registrat, escurça distàncies a l’1,7%. La taxa d’atur
a la província de Barcelona és del 13,17% i a l’àmbit català del 13,14%.

Un estiu ‘al gust’ dels joves

«Al teu gust!» ha estat el lema del programa d’activitats que el Casal de Joves ha ofert aquest juliol, farcit d’activitats
que han abraçat des de la robòtica, passant pel grafiti i el swing.

Bones notes
a la selectivitat

La selectivitat ha anat bé als
alumnes de l’Institut d’Ar-
gentona que s’hi van pre-
sentar. La coordinadora de
batxillerat de l’IES Argen-
tona, Lourdes Gisbert, ha
expl icat  que «dels  60
alumnes que es van
presentar, han aprovat 58, el
que fa un 96,67% d’apro-
vats». Les alumnes que han
obtingut millor nota són la
Mara Navarro (8,9)  i  la
Marta Girabalt  (8,4) que
podran escol l i r  amb més
facilitat el grau que vulguin
estudiar.



JUL - AGO 2016 15

coses de la vilaCOSES DE LA VILA

El SEMPRE participa al 25è aniversari
dels Serveis Locals d’Ocupació

Coincidint amb la publicació de les
dades de l’atur, es va celebrar a
Barcelona un acte de commemoració
dels 25 anys de funcionament dels
Serveis Locals d’Ocupació. En aquest
període 80.000 persones han trobat
feina al Maresme amb l’ajuda
d’aquests departaments. A la
celebració hi van assistir dues
tècniques del Servei de Promoció
Econòmica d’Argentona.
Els Serveis Locals d’Ocupació (SLO)
són dispositius que els ajuntaments i
altres ens locals posen a disposició
de la ciutadania amb dues línies
d’actuació: millorar l’ocupabilitat de
les persones a l’atur i establir vincles
amb les empreses per detectar-ne les
necessitats i oferir-los assessorament
especialitzat per cobrir els perfils
professionals que requereixen.

Què paguem de llum?

Un dubte tan quotidià com saber què paguem a casa en
subministraments de llum, aigua i gas també és possible
respondre’l en l’àmbit municipal. L’Ajuntament d’Argentona
ha posat a l’abast de tothom l’aplicació mòbil
ArgentonaEnergia que ja es pot descarregar a Google Play.
L’aplicació permet veure els consums energètics dels
equipaments municipals i el seu cost. Aquesta aplicació
complementa la posada en marxa, fa pocs mesos, del web
www.argentonaenergia.cat. Aquest portal recull dades de
facturació des de l’any 2011.

L’1 de maig es va presentar oficialment l'entitat "Amics
del ball d'Argentona", una associació que neix amb
l'objectiu de recuperar els balls d'envelat, els de tota la
vida. La seva intenció és oferir un ball mensual al Saló de
Pedra sense solapar-se amb l’oferta que ja fan municipis
propers com Cabrils i Cabrera. A banda d’aquestes cites
els Amics del Ball també van organitzar una classe oberta
de swing a la Plaça Nova el passat 9 de juliol.

Neix l’entitat «Amics
del ball d’Argentona»
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Les activitats es repartiran el 26 i 27 de novembre amb
novetats com un Canicros, el quilòmetre vertical i el
«Correcuita» per a nens i nenes de 4 a 12 anys

ESPORTS

El Grup de Muntanya
obre les inscripcions
per la Burriac Xtrem

Carles Canut rep el 14è
memorial Domingo
Lladó

La 20a edició de la Mongetada Blanc-
i-blava ha suposat avui una injecció
d’ànims i optimisme per a les penyes
del R.C.D. Espanyol de cara a la
pròxima temporada. La tradicional
trobada perica s’ha traslladat, per
primer cop, al pati de l’escola Bernat
de Riudemeia i ha aplegat 170
persones. L’actor Carles Canut, Creu
de Sant Jordi, ha rebut el 14è
Memorial Domingo Lladó tot apel·lant
a l’orgull perico i reclamant més
ambició als aficionats.
També han rebut reconeixements
Alberto Ariza, director de l’àrea social
del R.C.D. Espanyol; M. Carmen
Juárez, periodista de Mundo
Deportivo; Pedro Nieto, ex-jugador;
l’humorista Pep Plaza; i Gabriel
Rufián, diputat al Congrés per ERC.

6 argentonines es pengen medalla al campionat
de Catalunya de Nadatació Sincronitzada
Sis nadadores argentonines, membres de l’AE Sincro
Mataró, van aconseguir medalla al Campionat de
Catalunya benjamí de natació sincronitzada celebrat l’11
de juny a les piscines Picornell.
En nivell II es va aconseguir medalla d’or i el campionat
de Catalunya amb l’equip on participaven les argentonines
Queralt Rovira, Cèlia Forns, Carla Miró i Maria Morón. En
categoria Nivell III el campionat A va ser campió de
Catalunya i medalla d’or en la modalitat de combos.
L’equip d’aquest nivell comptava amb les argentonines
Gal·la Altarriba i Laia Cabotí.
A banda, en categoria individual, al nivellI, la Maria Morón
es va penjar la medalla de bronze i la Queralt Rovira va
quedar desena.

Tot i que encara falten 4 mesos per a
la celebració de la Burriac Xtrem
2016, el Grup de Muntanya
d´Argentona ja ha obert les
inscripcions per la prova. I és que la
cursa creix, en la seva catorzena edició
la Burriac Xtrem es converteix en
l’oferta de tot un cap de setmana de
proves esportives a la muntanya. Entre
les novetats, un Canicròs amb la
col·laboració dels Burriac Runners, i
una prova de quilòmetre vertical.

L’altra gran novetat de l´edició
d´enguany de la Burriac Xtrem serà
el ‘Corre-cuita’. Es tracta d’una prova
adreçada a nens i nenes d’entre 4 i
12 anys que  tindrà lloc el dissabte
26 de novembre, a la tarda, pel carrer
Gran d’Argentona.
Totes aquestes novetats tindran lloc el
dissabte, per tant diumenge serà
l´hora de les tradicionals curses de
15 i 25 kilòmetres i la tercera edició
de la marató de muntanya.
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l’espitllera històricaL’ESPITLLERA HISTÒRICA
DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

80 anys de l’inici de la guerra civil:
els atacs contra l’església d’Argentona
Per commemorar el tràgic
fet de l’aixecament del 18
de juliol de 1936 i les seves
conseqüències més imme-
diates a Argentona  voldria
recordar els episodis que
van succeir contra l’estimat
temple parroquial de Sant
Julià d’Argentona, que mal-
grat va resistir l’atac de fa-
nàtics incontrolats, no es va
poder salvar el valuosíssim
patrimoni artístic que conte-
nia, llevat algunes excep-
cions.
La tarda del  20 de juliol,
uns homes de Sant Adrià del
Besós arribaren al poble
amb la intenció de cremar
l’església, si bé un grup de
gent del poble, entre ells en
Manel Cabrespina, van in-
tentar impedir que dugessin
a terme l’actuació. El rector
Francesc Botey, el vicari Pere
Batlle, en Leandre Clavell i
en Joaquim Vergés van
avisar a l’arquitecte Puig i
Cadafalch, que estiuejava a
Argentona i els va dissuadir
explicant el gran valor artís-
tic de l’església i els seus re-
taules.
Durant el matí del dia 21,
un cotxe oficial de la Conse-
lleria de Cultura de la Ge-
neralitat es va personar a la
plaça de l’Església, va con-
fiscar el temple, va segellar-
ne totes les portes i el van
declarar «Monument Artístic
Nacional». Fou, aleshores,
quan el rector i el vicari
s’amagaren a cases d’altres
veïns, mentre que en Joa-
quim Vergés va salvaguar-
dar bona part de l’arxiu
parroquial evitant la seva
crema.
La nit del 21 al 22 de juliol

arribaren uns desconeguts
en camió enmig d’una gran
cridòria. Segons alguns tes-
timonis venien de Badalo-
na,  se sentí un tiroteig i co-
mençaren a esfondrar a
cops de mall les portes de
l’església. Els incontrolats hi
aconseguiren entrar, cre-
mant bancs i cadires que
havien apilonat per fer una
foguera. A les 5 de la mati-
nada, els incontrolats mar-
xaren i alguns veïns ho
aprofitaren per apagar el
foc restant, amb la il·lusió
de veure el miracle que l’al-
tar principal i el del Roser
així com la trona s’havien
salvat del foc. Malgrat la re-
lativa sort fins aleshores, a
les set del matí es presenta-
ren nous incontrolats armats
i acabaren de destruir el
que quedava de béns mo-
bles, tot i que la capella del

Imatges del llibre Pedres hereditàries creixents, d’Esteve Canal i Gual

santíssim, obra de Puig i
Cadafalch, va sortir-ne in-
demne.
Cal destacar la pèrdua del
valuosíssim retaule de l’altar
major de Sant Julià una
obra cabdal del gòtic cata-
là, creada al segle XVI, així
com la trona renaixentista
feta l’any 1615. També es
perderen retaules de menor
importància com el retaule
barroc de Sant Domingo o
el del Roser.
El 24 de juliol, el senyor
Ventura i Gassol, conseller
de Cultura de la Genera-
litat, va venir al municipi per
intentar salvar el que es
pogués, però poca cosa es
va poder fer.
Durant els dies següents,
tant el rector com el vicari
s’amagaren en cases de
particulars, i ja fos gràcies
a la gent de dretes com

d’esquerres, se’ls aconseguí
treure d’Argentona i tots dos
salvaren la vida.
Posteriorment, hi va haver
més atacs contra l’església,
com l’incendi que va patir
la casa rectoral o l’arran-
cada i fosa de les cam-
panes, tret de la de les
hores. La nit del 18 al 19
de març de 1937 es van
posar explosius a les
columnes, ensorrant part de
la nau central i la nau de la
dreta, mentre que la nau de
l’esquerra i part de la cen-
tral es van salvar. Tant el
campanar com la façana en
cap moment van patir
danys.
Després de la guerra, el
poble d’Argentona es va
bolcar en la restauració de
l’església.

   Bernat Calvo Català
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Capgirats estem: en participació anem del revés!

La permanent
del Consell de la
Vila està pensat
per a promoure
debat

Durant el govern de Tots per
Argentona es va iniciar el Pla
Director de Participació com a
eina d’anàlisi de la participació
ciutadana a la Vila. Una de les
propostes sorgides d’aquest
Pla va ser la creació del ConsellConsellConsellConsellConsell
de Vilade Vilade Vilade Vilade Vila.
Es creava un espai de
participació i de consens per
construir propostes comparti-
des entre la ciutadania i

Per a qualsevol problema o qüestió
ens trobareu a l’Ajuntament.
Tel. 677571903
E-mail: masonp@argentona.cat
www.totsperargentona.cat
facebook:/totsperargentona
Twiter: @TxArgentona

l’Ajuntament. Les seves fun-
cions principals: proposar, de-
batre i fer el seguiment de pro-
jectes i plans municipals; pro-
posar estudis sobre temes
d’interès per a la Vila i pro-
moure el debat sobre els
resultats; proposar processos
participatius, consultes popu-
lars i debats ciutadans sobre
assumptes d’àmbit municipal.
Dins el Consell es va crear una
Comissió Permanent per dina-
mitzar-lo i fer més efectiva la
seva tasca.
Durant el passat mandat, amb
la regidoria de participació en
mans del PSC i el Consell de
la Vila en rodatge, ja vam
veure que s’anava decantant
cap a un estatus massa con-
sultiu i poc dinàmic. S’havia de
fer una revisió que reforcés el

La festa, entre la tradició i la participació

Els carrers
són de la gent.
Prenguem-los
sense
remordiments

@CUPArgentona
argentona@cup.cat

Estiu i temps de festa. Tradi-
ció, actualitat o necessitat?
Doncs ho és tot; i això fa
d’aquesta activitat un repte
de gestió en el qual la CUP
no hi pot faltar. Ara hi som
des del govern i des de la
regidoria de festes, però és
un espai-temps del qual
mai n’hem quedat al mar-
ge. No és casualitat que a

i treballar menys. Temps
compartit on acordem fer
una aturada necessària
(amb el permís d’aquells
que, per necessitat o per a
la festa, han de treballar
més que mai).
El 4 d’agost forma part de
l’imaginari col·lectiu del
poble, el nostre, n’hi
diguem Sant Domènec,
Sant Domingo o Festa
Major d’estiu. Si hi ha
participació, hi ha canvi, i
sens dubte hi ha polèmica.
És un bon senyal que ens
indica que la festa és viva,
que la volem nostra i que
la vivim com a pròpia. La
CUP no defuig aquest
debat, encara que sigui
incòmode, ni hi fem
prevaldre càlculs electorals.

Treballem per a mantenir
vius els espais compartits,
en moments de lluita quan
cal i en moments de gaudi
també.
Aquest estiu ens espera una
Festa Major amb un canvi
important: l’obrirem, el dia
3 d’agost a la nit, amb un
acte tan nou com d’arrels
antigues, la Nit de Tapar
Pous. Ens espera una festa
amb canvis que l’han de fer
més viva i més popular –
encara- del que era.
Els carrers són de la gent.
Prenguem-los sense remor-
diments.

Bona Festa Major!

l’assemblea de la CUP
comptem amb moltes per-
sones relacionades amb el
voluntariat d’organitzacions
festives, amb pràctiques
participatives reals i efec-
tives.
Els orígens de les festes
d’estiu tenen a veure amb
el temps de descans de la
pagesia, que de vegades
estava emmarcat en pràcti-
ques religioses. Si només en
prevalgués la tradició, la
festa ara seria en un mu-
seu, però no és així: la festa
és més viva que mai. Les
raons són moltes i diverses,
però el nostre calendari la-
boral no ens deixa gaires
dubtes: quan la calor apre-
ta, és temps de gaudir més

grups municipalsGRUPS MUNICIPALS

sentit baix-dalt, poble-govern.
Amb el nou govern municipal
teníem certa expectació res-
pecte les propostes rupturistes
de participació ciutadana que
vindrien de la mà de la CUP.
Imaginàvem més debats, més
frescor, més temes sobre la
taula, més discussió i recerca
de consens en temes grans i,
també, en temes petits i, sobre-
tot, més democràcia directa en
forma de consulta.
Ha passat un any, temps sufi-
cient per a un primer balanç.
Què podem dir? Que no
anem bé! Que, malgrat els es-
forços del nou vicepresident,
el govern presidit per la CUP
ha capgirat les funcions de lafuncions de lafuncions de lafuncions de lafuncions de la
PPPPPermanent: de promoure aermanent: de promoure aermanent: de promoure aermanent: de promoure aermanent: de promoure a
bloquejar!bloquejar!bloquejar!bloquejar!bloquejar!
Arran de la decisió del govern

de treure el Monument a les
víctimes del 1936 al 1975, un
grup de vilatans va recollir 500
signatures en una setmana per
instar el debat o revisar
aquesta decisió. En una
convocatòria extraordinària de
la Permanent, vam assistir -
tònits- com en lloc d’impulsar-
ne el debat, aquesta institució
es decantava per a bloquejar-
lo perquè «el govern ja havia
decidit en un Ple el que s’havia
de fer al respecte». No anem
bé!
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El Vot de poble al carrer

A Argentona
fem un pas
endavant per
normalitzar les
relacions entre
l’església
catòlica i
l’Ajuntament

T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat

(Ab)ús de la participació ciutadana
A voltes amb el monument franquista

És un il·lícit
polític recórrer a
la participació
com a arma
llancívola en
contra del
govern
Hi ha manaments que tot
càrrec electe hauria d’ob-
servar. Per exemple, no in-
vocar el nom de la partici-
pació en va.
Els espais de la represen-
tació política i de la partici-
pació ciutadana no són es-

A Argentona, fem un pas
endavant per normalitzar
les relacions entre l’església
catòlica i l’Ajuntament.
Després d’un intens debat
que ha durat prop d’un any,

tancs però tampoc  inter-
canviables a plaer. Cadascú
acompleix una funció que,
des del republicanisme
polític, considerem indis-
pensable. Ciutadans i ciu-
tadanes que dialoguen
amb regidors i regidores
per a que prenguin millors
decisions col·lectives, vet
aquí el joc.
El problema sorgeix quan
un dels espai vol aprofitar-
se de l’altre. És un il·lícit
polític recórrer a la partici-
pació com a arma llancívola
en contra del govern. I això
és justament el que el grup
municipal de Tots per Ar-
gentona va pretendre el
passat Ple de juliol.
Repassem la cadena de fets:

l’Ajuntament d’Argentona
entra en un nou escenari de
relació entre església i polí-
tica aprofundint d’una ban-
da en la separació de po-
ders i millorant d’altra ban-
da les relacions entre els dos
estaments. Així doncs, el Vot
de Poble, principal esdeve-
niment que unia i justificava
la presència de l’alcalde i
dels càrrecs electes a l’ofici
religiós de la Festa Major,
ara tindrà un nou format,
fora de l’àmbit de l’església
amb un caire més popular
i, esperem, més participatiu,
ja que traslladem al carrer
la crida dels argentonins i
argentonines a gaudir d’un
poble millor i més respec-
tuós amb la nostra gent. Els
desitjos ancestrals d’acon-
seguir millors collites o gua-

Facebook:/esquerra.argentona
Twitter: @ERCargentona

- El Ple del mes de juny aprova
la moció de retirada del
monument de les escales de
l’Església i altres símbols
franquistes.
- Poc després, la Comissió
Permanent del Consell de la
Vila rebutja per unanimitat
posar en qüestió l’acord.
- TxA fa cas omís de la voluntat
del Consell i presenta en el Ple
de juliol una moció suspensiva
contra l’acord de supressió del
monument, que tampoc
s’aprova.
Ras i curt, hem de suposar que
el raonament ha estat el
següent: no m’agrada el que
s’ha decidit però confio en què
el Consell de la Vila ho
censurarà i, com que no ho
fa, torno a elevar-ho al Ple. El

peix que es mossega la cua
en no haver picat l’ham!
Esperem que l’enèsim intent
de TxA per a «enderrocar» un
acord plenari pres legítima-
ment sigui l’últim. Per obedièn-
cia democràtica i per una
qüestió pràctica, no sigui que
vulguin apel·lar de nou a la
participació ciutadana i tornem
a començar...
Com aquells vilatans que l’any
1883 defensaren el cabal de
la font de Sant Domingo, som
aquí per a tapar els pous que
ens lleven les aigües.
Us desitgem bona Festa
Major!

rir-nos de malalties
esdevenen desitjos col·lec-
tius d’aconseguir millor pro-
grés i més cultura i més be-
nestar i nous reptes més
adequats a l’actual realitat
del nostre poble.
En paral·lel, també hem
treballat amb les entitats de
l’entorn de l’església: el
Centre Parroquial o Càrites
per enfortir la nostra relació
institucional, en contra del
que afirmen alguns grups,
tot reconeixent la tasca que
venen desenvolupant al
municipi amb els seus
projectes amb un conveni
que garanteixi el seu desen-
volupament en les propers
anys, per això, podem
afirmar que l’Ajuntament
d’Argentona i l’Església
d’Argentona hem fet un pas

per normalitzar les nostres
relacions.
Així doncs, allunyats del
soroll que algunes forma-
cions polítiques han volgut
fer a l’entorn de l’aprovació
de la moció sobre laïcitat
que es va aprovar ara fa un
any, el nostre tarannà ha
estat el d’evitar el soroll i
esperem que l’únic soroll
que se senti els propers dies
de Festa Major sigui el de
la música, el dels coets i els
petards, en fi el de la
xerinola de la nostra festa.

Us desitgem molt bona
Festa Major!!
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¿Que está pasando en Argentona?

La laïcitat és respecte per a tothom

Es tracta d’una
qüestió de
respecte a les
persones i a les
diverses
religions

Política i religió molt sovint
han anat agafats de la mà
en els afers d’estat de molts
països. Actualment també,
sobretot en estats amb
règims totalitaris o demo-
cràcies controlades. En el
passat dels països euro- Facebook: ICV Argentona

peus, aquest binomi polí-
tica-religió també es va
donar en règims totalitaris.
No cal anomenar països ni
religions... aquests episodis
passats són ben coneguts
de tothom.
També en les democràcies
occidentals hi ha hagut (i
encara hi és) un corrent
polític inspirat en els
postulats de la religió
majoritària. Tot i que a les
constitucions de molts
d’aquests països es defineix
l’estat com a laic o acon-
fessional, la inèrcia de
religió majoritària es fa
notar a tots nivells.
Arran de la declaració dels
Drets Humans i de la
llibertat de culte en la
majoria de democràcies

En primer lugar dar las
gracias a las 783 personas
que nos votaron el 26J.
Somos el partido de Argen-
tona que más sube en
comparación con las
elecciones del 20D, 104

parlamentàries, es veu la
necessitat de separar
política i religió.
Es tracta d’una qüestió de
respecte a les persones i a
les diverses religions. Es
considera que els gover-
nants elegits pel poble, tot i
que poden professar una
religió, han de tenir el
mateix tracte i respecte per
totes les creences. La laïcitat
o l’aconfessionalitat no
prohibeixen ni van en contra
de cap religió.
La divisió política-religió es
va fent efectiva a tots nivells.
A Argentona, es va aprovar
fa un any una moció per la
laïcitat, i a poc a poc s’ha
anat aplicant. Aquesta Festa
Major d’Estiu es posarà de
manifest aquesta respectuo-

sa separació i el Vot de
Poble el farà l’alcalde a la
font de Sant Domingo.
L’ofici i la benedicció dels
càntirs es faran igual. La
tradició no sofreix cap canvi
i podrem gaudir la Festa
Major com sempre. La
novetat és que els vilatans
que no professen la religió
majoritària se sentiran
respectats per l’alcalde i el
Consistori.

Bona Festa Major!

grups municipalsGRUPS MUNICIPALS

Queremos mostrar también
nuestro rechazo a la
modificación de las calles
en la zona de Bellavista.
Perjudica a los vecinos a la
hora de aparcar en sus
viviendas, una calle de una
sola dirección se convierte
en doble dirección con poco
espacio, y nos encontramos
ante un cruce que
seguramente nos dará más
de un susto.
Trabajaremos también para
que se instalen más zonas
de contenedores en Argen-
tona. Y no hacer lo que
pretende el equipo de
gobierno, que es suprimir el
área de emergencia de la
calle Bellavista.
Cal escoltar als argentonins.
Ells ens voten i ens paguen.

Ho portàvem al nostre
programa electoral i ara ho
demanen els ciutadans.
Argentona necessita un
parc infantil de referència.
Són molts els veïns que ens
demanen un lloc de
referència per poder portar
als seus fills. Lluitarem per
aconseguir-ho, igual que
hem fet amb la Sala
d’Estudi / Biblioteca.
Argentona mereix més.

votos más.
Los políticos hemos sido
votados para solucionar los
problemas y mejorar la vida
de nuestros vecinos, no
para crear nuevos pro-
blemas. En Argentona
parece que el equipo de
gobierno eso no lo en-
tiende.
Conocéis la cruz que hay al
lado de la Iglesia ¿verdad?
Pues CUP, PSOE, ERC e ICV
la van a quitar. Nosotros no
votamos a favor de quitar
un monumento que forma
parte de nuestro municipio
y tampoco despilfarrar el
dinero de todos en retirarlo.
Suficientes problemas
tenemos por solucionar,
como para hacer perder el
tiempo a todos.

El pacte
d’esquerres
(CUP-PSC
-ERC-ICV)
perjudica
a tots
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FFFFFarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

FFFFFarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

FFFFFarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

FFFFFarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)
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Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

14.30 h a 20.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14.00 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

Tancat

10 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Dilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendres DissabteDissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumengeDiumenge
MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda

Farmàcia Guillén

Farmàcia Sindreu

Farmàcia Buxeda

Farmàcies

MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre Matí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

9.00 h a 20.30 h

Guillem Saleta
(CUP)

Participació i
Transparència,
Innovació
Tecnològica
4a Tinença d’alcaldia

Aina Gómez
(CUP)

Urbanisme,
Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Salvador Casas
(PSC)

Espai Públic
i Obres
2a Tinença
d’alcaldia

Susana López
Rico (PSC)

Serveis Socials, RRHH,
Igualtat, Barri del Cros
i Urbanitzacions

Àngel Puig
(ICV)

3a Tinença
d’alcaldia,
Educació; Cultura
i Patrimoni

Pep Masó
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Eudald Calvo
(CUP)

Alcaldia,
Recursos
Econòmics i
Governació

Arnau Aymerich
(CUP)

Comunicació,
Joventut
i Festes

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Fran Fragoso
(PP)

Regidor
a l’oposició

Pere Móra
(ERC)

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Carles Martínez
(ERC)

Promoció
Econòmica
5a Tinença
d’alcaldia

Montse Cervantes
(ERC)

Esports i
Actes Culturals

Xevi Collet
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Montse Matas
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Montse Capdevila
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Eusebi Traby
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Assumpta Boba
(TxA)

Regidor
a l’oposició
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informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56

AMBULÀNCIA
93 757 88 88

AMBULÀNCIA CREU ROJA
MARESME (24)
904 100 318

FECSA-ENDESA
900 770 077

OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17

AIGÜES D’ARGENTONA
93 797 06 03

GAS NATURAL
900 760 760

C.I. ST. MIQUEL DEL CROS
93 757 51 88

Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09

Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Deixalleria
Pol. Ind. Nord,
C/Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10
a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de
10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:
de 10 a 14 h.

Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11 a
13.30 h.

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOU!! Dissabte matí obert de 10h a
13h30

ABS Argentona
Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domicili

Per sol·licitar atenció a domicili a

Argentona i Òrrius, cal trucar al

telèfon 93 756 10 92, al consultori de

Miquel del Cros al telèfon 93 791 90

84; a Dosrius al telèfon 93 791 90

84.

Atenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primària

Serveis socials d’atenció primària:

C/ Enric Granados, 5

Tel. 93 797 04 86

Treballadora social, educadora

social i psicòloga: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 13 h

al telèfon 93 797 04 86, o

directament a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert L’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:

Av. Del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

IES ARGENTONA
93 797 46 10

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

ESCOLA D’ARGENTONA
93 797 04 15

ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13

EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88

EBM EL BOSQUET
93 797 45 23

MUSEU DEL CÀNTIR
93 797 21 52

BIBLIOTECA
93 797 12 15

ASSESSORAMENT
JURÍDIC PER A DONES
93 797 49 00 – Ext. 600

TELÈFONS D’INTERÈS
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acords de pleACORDS DE PLE

Ple ordinari del 4 de juliol 2016 Pots veure els plens a
youtube.com/radioargentona

Fe d’errates:

El darrer Cap de Creus contenia una errada a la secció d’Acords de Ple. L’acord del Ple Ordinari celebrat el 6
de juny de 2016 sobre el conveni amb el Centre Parroquial es va aprovar per unanimitat de tots els grups

municipals.
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«Jo estaré on
estigui la Martina»

argentoninsARGENTONINS

La Katia Lorena Veloz va arribar
a Barcelona l’any 2000 proce-
dent de l’Equador. La dotzena
filla d’una família tradicional,
volia conèixer noves cultures, te-
nia la curiositat d’una jove que
vol viure en un altres país. A
Barcelona, en unes festes de la
Mercè, va conèixer a n’en Josep
M. Cachinero, en Cachi, amb qui
té una filla, la Martina.
Per què vas venir a viure a
Argentona?
Per amor.
Explica’m una mica més... el que
es pugui saber...
Jo vivia al meu país i la meva família
és molt tradicional, sóc la petita de
12 germans i quan tenia 24 anys vaig
venir a Barcelona. Dels meus germans
i germanes, molts havien marxat a
d’altres països i jo també tenia la
curiositat de conèixer gent, de viure a
un altre país amb una altra cultura.
L’any 2000 amb un visat de turista de
tres mesos vaig aterrar a Barcelona,
vaig llogar un pis amb unes amigues
i va ser el moment de veure si podia
mantenir-me jo sola. Em podien les
ganes de llibertat, la joventut , el fet
de viure sola, per sobre d’haver de
treballar en feines dures. Quan ja feia
tres anys que vivia a Barcelona, en
unes festes de la Mercè vaig conèixer
a n’en Cachi i així va començar tot.
Va ser un problema aprendre el
català?
Encara em costa parlar-lo, per
vergonya. Amb qui he après més és
amb la meva filla, la Martina, que va
néixer per Festa Major fa 9 anys i, des
de llavors, vaig començar a llegir-li
contes. Avui en dia l'entenc
pefectament però veig que no el
domino suficientment.
Què t’agrada més i què t’agrada
menys de la cultura i societat
catalana?
El que m’agrada més de Catalunya
és la llibertat i la seguretat amb la que
es pot viure. Allà al meu país no pots
sortir de nit amb tranquil·litat, tampoc

és bo que vagis ensenyant el mòbil o
d’altres objectes de valor perquè és
fàcil que te’ls robin. Les parelles
homosexuals tampoc poden demos-
trar el seu amor o tenir mostres d’afec-
te pel carrer... Quan vaig arribar a
Barcelona, això és el que més em va
agradar.
El que menys m’agrada és que la gent
és menys espontània i càlida que a
l’Equador. Poder als cercles tancats ho
són però en general, la gent és més
freda, més seca.
Què li voldries transmetre a la
teva filla del teu país d’origen?
Tot el que pugui, vull que sàpiga i
conegui els orígens de la seva mare i
els combini amb els del seu pare.
Trobo que Argentona és un lloc ideal
perquè la nostra filla creixi, s’eduqui i
sigui una persona íntegra. Hi ha un
ambient molt bo perquè ella es pugui
desenvolupar.
Hi ha alguna cosa de la
gastronomia del teu país que es
pugui trobar a la carta de Can
Cachi?
Jo sóc molt dolenta com a cuinera
però amb en Cachi i la Martina
intentem anar un cop al mes o dos a
restaurants d’Equador de Barcelona.
En Cachi ha incorporat a la carta l’ají
que és una espècia de tabasco, de fet
és un pebrot i també està fent proves

per incorporar alguna cosa més.
(Cachi): Aprofito per dir que més
endavant hi haurà alguna novetat  a
la carta de cuina de l’Equador, que
és una cuina molt similar a la peruana
que a dia d’avui és una de les més
influents al món. Entre els millors
restaurants del món, hi ha un italià,
després el Celler de Can Roca a Giro-
na i el tercer millor és a Lima, Perú.
Com et comuniques o quina
relació tens amb els teus
familiars?
Uih, tinc totes les xarxes, skype,
whats... intentem estar en contacte
amb tots els germans i amb ma
mare que té 84 anys. Ens agradaria
portar ma mare a Argentona però
és molt difícil a nivell burocràtic
perquè no hi ha conveni inter-
nacional entre Equador i Espanya.
La única vegada que ha vingut va
ser via Nova York, on viu un germà
meu, i perquè ella té residència allà,
i va haver d’anar en Cachi a
l’ambaixada espanyola de Nova
York i portar molts documents,
passar tràmits i entrevistes. Tot molt
complicat i difícil.
On et veus en el futur?
M’agradaria passar temporades allà
al meu país perquè a mesura que em
faig gran tinc més «morrinya» però jo
estaré on estigui la Martina.


